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Abstract
Faculty members play an essential role in university and society and cannot be ignored.
The purpose of this study was to assess the causal relationships between organizational
socialization and ethical behavior and responsibility with the mediating role of
organizational identity among faculty members of Islamic Azad University branches in
the West Azarbaijan. The study is applied in terms of purpose and descriptivecorrelational in terms of nature and method. The statistical population was comprised of
all 695 full-time faculty members in 13 university branches. The Krejcie-Morgan table
was used to select 263 people for data collection through proportional stratified random
sampling. Four standard questioners were used to gather data, including Taormina’s
organizational socialization, Ashforth and Mail’s organizational identity, Swanson and
Hill's ethical behavior, and Hatchwar’s Responsibility questionnaires. The content and
construct validity of the questionnaires were confirmed and their reliability was found to
be at an adequate level using Cronbach's alpha. The results showed a significant and
positive relationship between organizational socialization and responsibility and ethical
behavior through the mediating role of organizational identity. As a result, organizational
socialization, both directly and indirectly through the mediation of organizational
identity, can affect the responsibility and ethical behavior of faculty members.
Keywords: Organizational socialization, Organizational identity, Responsibility,
Ethical behavior, Faculty members.
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 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
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 .3دانشیار گروه علوم تربیتی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران

(تاریخ دریافت 1399/02/03 :ـ تاریخ پذیرش)1399/04/04 :

چکیده
اعضای هیئت علمی نقش اساسی در دانشگاه و جامعه دارند که نمیتوان به آن بیتوجه بود .بدین منظـور پـووهش حاضـر بـا
هدف سنجش روابط علّی بین جامعهپذیری سازمانی با پاسخگویی و رفتار اخالقی ،با نقـش میـانجی هویـت سـازمانی ،میـان
اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان غربی انجام شد .پووهش حاضر از نظر هدف کـاربردی و
از لحاظ ماهیت و روش توصیفیـ همبستگی است .جامعة آماری همة استادان تماموقت  13واحد دانشگاهی و در مجموع 695
نفر بود که با روش نمونهگیری طبقهای نسبی حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان  263نفر انتخـا شـد .بـرای گـردآوری
اطالعات از چهار پرسشنامة استاندارد (جامعهپذیری سازمانی تائورمینا ،هویت سازمانی آشفورث و مائل ،رفتار اخالقی سوانسون
و هیل ،پاسخگویی هاچوارتر) استفاده شد .روایی محتوایی و روایی سازهای پرسشنامهها تأیید شـد و پایـایی نهـایی بـا آلفـای
کرونباخ مناسب بود .نتایج بهدستآمده نشان دهندة رابطة مثبت و معنادار بین جامعهپـذیری سـازمانی بـا پاسـخگویی و رفتـار
اخالقی با نقش میانجی هویت سازمانی بود .در نتیجه ،جامعه پذیری سازمانی هم به طور مستقیم هم به طـور غیرمسـتقیم بـا
میانجیگری هویت سازمانی میتواند پاسخگویی و رفتار اخالقی اعضای هیئتعلمی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژگان
اعضای هیئتعلمی ،پاسخگویی ،جامعهپذیری سازمانی ،رفتار اخالقی ،هویت سازمانی.

 این مقاله از رسالة دکترا استخراج شده است.

 رایانامة نویسندة مسئولj.yari@iaut.ac.ir :
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مقدمه
اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیروی محرکة تغییر و تحول در جامعه اند .با توجه بهه نقه
حساس و حیاتی آنها در عصر حاضر ،که توأم با پیچیدگیهای خاص موج چهارمی است،
باید به آنها اهمیت داده شود .زیرا چشمانداز مأموریت اصهلی دانشهگاه توسهعة مرزههای
دان

و مهارت و پرورش نیروهای متخصص ،خلّاق ،متفكر ،و متعهد در زمینه های مختلف

علم و فناوری نوگرا و خردگرا در سایة ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی اسهت .همچنهین،
آن ها پاسخگوی مناسب به انتظارات آموزشی و پرورشی خود و جامعة ملی و بینالمللهی و
ذینفعان اند .اگر پاسخگویی با رفتار اخالقی مناسب همراه باشد ،میتواند نقشی مهؤثر در
پیشرفت و توفیق سازمان جهت رسیدن به اهداف

داشته باشد .در مقابل ،بیتوجهی بهه آن

نیز ممكن است پیامدهای ناخوشایندی در پی داشته باشد که اصالح شدنی نیست؛ از جمله
آثار فردی مانند کمکاری پنهان و آشكار شغلی ،آثار گروهی مانند تقویت روابط غیررسهمی
منفی در گروههای کاری ،آثار سازمانی مانند کاه

اثربخشی فرهنگ سازمانی و متغیرهای

سهاختاری ( .)Beheshtifar & Nekoei 2010: 67-73یكهی از پیشهایندههای تأثیرگهاار بهر
پاسخگویی و رفتار اخالقی هویت سازمانی است که میتواند به مثابة یك ابزار اسهترات یك
در فرایند دستیابی به هدفها و دیدگاه سازمان استفاده شود .هویهت سهازمانی یهك متغیهر
شناختی مهم است که نهتنها بر عضویت فرد در سازمان تأثیرگاار است بلكهه تعیهینکننهدة
رفتههار افههراد در مح هیط سههازمانی اسههت ( .)Prati et al. 2009: 404-415یكههی دیگههر از
پیشایندهای مهم تأثیرگاار بر پاسخگویی و رفتار اخالقی اعضای هیئتعلمی جامعهپهایری
سازمانی است .از آنجها کهه دانشهگاههها اغلهب تهالش مهیکننهد سهازگاری بهین اعضهای
هیئت علمی و دانشگاه را توسعه دهند جامعه پایری سازمانی در این میان نق

اساسی دارد.

زیرا جامعه پایری یكی از فرایندهای مهم سازمانی اسهت و سهازمانهها بها مأموریهتهها و
وظایف متنوع و در عین حال حساس میتوانند تن ههای حاصهل از انتظهارات کارکنهان و
واقعیتهای شغلی را به حداقل کاه

دهند .جامعه پایری سازمانی بهه دلبسهتگی و تعههد

بیشتر فرد به شغل و سازمان منجر میشود و بهرهوری را افزای

میدهد (صهبوری .)1381

مدل تأثیر جامعهپذيری سازماني در پاسخگويي و رفتار اخالقي با میانجیگری هويت سازماني ...

229 

لدا می توان گفت جامعه پایری سهازمانی بها هویهت سهازمانی مهیتواننهد تهأثیر مثبتهی در
پاسخگویی و رفتار اخالقی اعضای هیئتعلمی ایفا کنند.
بیان مسئله
مطالعات نشان میدهند افرادی که نتوانند با فرایندهای درونسازمانی انطبهاق پیهدا کننهد یها بهه
تعبیری جامعه پایری سازمانی در آنها به شكل صحیح صورت نگرفته باشد احساس وفهاداری
به سازمان نشان نمیدهند ( .)Walker 2009:150جامعهپایری سازمانی فرایندی است که طی آن
فرد رفتار صهحیح و مطلهو سهازمان را فرامهیگیهرد و بها فرهنهگ و اههداف و ارزشهها و
هنجارهای اصلی سازمان ،به دیگر سخن با فرهنگ سازمانی ،آشنا میشود و خود را متقاعد بهه
پایرش آن میکند (مرادی و روستایی  129 :1394ه  .)154جامعهه پهایری سهازمانی بها انتقهال
ارزشها ،هنجارها ،الگوهای رفتاری مطلو  ،دیدگاهها ،و نیز داللت های تغییهرات سهازمانی و
محیطی به همة اعضای سازمان به صورت رسمی و غیررسمی صورت میپهایرد تها نمادههای
سازمان و ارزشهای جاری و موقعیتی برآمده از شرایط کنونی و آینده را پرورش دهد (سلیمی
دانشگر  66 :1381ه  .)80یكی دیگر از متغیرهای مورد بررسی هویت سازمانی یا هویهتیهابی
سازمانی است .هویتیابی سازمانی میتواند با انواع گرای

های شغلی ،رفتارهها ،و پیامهدها از

سازمان پشتیبانی کند؛ از جمله با تصمیمگیری های فردی ،تعهد بهه اههداف مشهتر  ،و تعامهل
کارکنان ارتباط دارد ( .)Patchen 1970هر چه کارکنان سازمان هویت بیشتری از سازمان کسهب
کنند باورهای مثبتتری به سازمان پیدا میکنند ( .)Dutton et al. 1994: 239-293مطالعات نادی
و همكاران ( )1396و عرفانیان خانزاده و همكاران

( )1396رابطة جامعهپهایری سهازمانی و

هویت سازمانی را تأیید میکند .همچنین ،جامعهپهایری سهازمانی مهیتوانهد رفتهار اخالقهی و
پاسخگویی اعضای هیئت علمی را افزای
حسینزاده و همكاران

دهد .مطالعات وحیدینسب و همكهاران
1

( ،)1396پیران و ناستیزایی ( ،)1395و یان و همكاران

(،)1396
( )2017این

موضوع را تأیید می کند .پاسخگویی و رفتار اخالقی اعضای هیئتعلمهی یكهی از موضهوعات
حیاتی در دانشگاه است .زیرا اعضای هیئتعلمی نق

اساسی در آمهوزش جوانهان و توسهعة
1. yan
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کشور دارند و اثرگااری آنان در دانشگاه بیبهدیل اسهت و جامعههپهایری سهازمانی و هویهت
سازمانی میتوانند پاسخگویی و رفتار اخالقی اعضای هیئتعلمی را بهبود بخشند و ارزشهای
زیربنایی اخالقی و هویتهای اصیل ایرانی و اسهالمی را ارتقها دهنهد و بهه رشهد و توسهعة
فرهنگی جامعه در تولید و انتشار علم با تأثیرگااری مثبت و عمیق بر کشور کمك کنند و نیز بر
ارزشهای زیربنایی فرهنگی با رفتار اخالقی و پاسهخگویی مناسهب و هویهتیها بكوشهند.
شواهد حاکی از وجود کاستیها در رفتار اخالقهی و پاسهخگویی دانشهگاهی اسهت .بنهابراین،
پ وه

حاضر با هدف سنج

اخالقی با نق

روابط علّی بین جامعهپایری سازمانی با پاسهخگویی و رفتهار

میانجی هویتپایری سازمانی میان اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد

اسالمی استان آذربایجان غربی انجام شد .مسئلة اصلی پ وه

این بود کهه آیها جامعهه پهایری

سازمانی میتواند بر پاسخگویی و رفتار اخالقی اعضهای هیئهت علمهی تهأثیر مثبهت و معنهادار
بگاارد؟ و آیا هویت سازمانی میتواند در رابطة جامعه پایری سازمانی با پاسهخگویی و رفتهار
اخالقی اعضای هیئتعلمی نق

میانجی ایفا کند؟

پیشینة نظری پژوهش
یكی از پارامترهای مهم در موفقیت سازمان اخالق است .اخالق موضوعی است که هرگهز
در قاموس زندگی فردی و اجتماعی انسهان فرامهوش نشهده و نخواههد شهد .ولهی همهین
موضوع قدیمی همیشه تازه است و روان آدمی و خرد جمعی با آن همیشه درگیهر بهوده و
میزان مطرح بودن آن در مقاطعی از عمر یك فرد یا یك جامعه نمودهای متفاوت پیدا کرده
است (خاکی  .)7 :1394اندیشمندان اخالق را مجموعه ای از صفات روحی و باطنی انسهان
تعریف کرده اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی مهی شهود
بروز ظاهری پیدا میکند .به زعم آنان ،استمرار یك نوع رفتار خاص دلیل بر آن اسهت کهه
این رفتار در عمق جان و روح فرد ریشة درونی و باطنی یافته و آن ریشه را خلق و اخالق
مینامند .آنان دامنة اخالق را در حد رفتارهای فهردی تلقهی کهردهانهد .ولهی نمهود تسهرّی
رفتارهای فردی در سطح جامعه یا نهادهای اجتماعی را اخالق جمعهی دانسهته انهد کهه در
فرهنگ جامعه ریشهه دارد (قراملكهی  .)1385محمدحسهین طباطبهایی(ره) در تعریهف علهم
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اخالق میفرماید« :علم اخالق عبارت است از فنی که پیرامون ملكات انسانی بحث میکند
و هدف آن این است که فضایل اخالقی را از رذایل اخالقی معلوم سازد تها آدمهی بعهد از
شناسایی آنها خود را با فضایل بیاراید و از رذایل دور کند( ».نعمتی  14 :1389ه  .)26امها
آنچه مهم است این است که انسان ها اخالقی زاده نمیشوند و باید تربیهت شهوند .از دیهد
علما آدمی تربیتشده است که آنچه فضیلت نامیده میشود در او رشد کنهد و بهه صهورت
ملكه درآید (مطهری  .)47 :1387اخالق ،به مثابة تنظیمکنندة روابط میان انسانهها ،اهمیهت
زیادی دارد .زیرا به منزلة یك نظام درونی ،بدون اینكه نیاز به اهرمهای بیرونی داشته باشد،
قادر است عملكردهای اخالقی را در کارکنان تضمین کند و یك نظهام اخالقهی بهه وجهود
آورد .نق

اخالق در عملكردها و رفتارها ،در تصمیمگیریها و انتخا ها ،و در برخوردها

و ارتباطات مهم و تعیینکننده است .از این رو ،بحث اخالقیات در مهدیریت و سهازمانهها
امروزه به یكی از مباحث عمدة رشتة مدیریت بدل شده است (الوانی .)1383
رفتار اخالقی مجموعه ای از گزاره های اخالقی و بایدها و نبایدهای موجود در یك حرفه و
مجموعهای از کن ها و واکن های اخالقی پایرفتهشده است که از سوی سازمانها و مجهام
حرفهای تصویر میشود تا مطلو ترین روابط ممكن را برای اعضای خود در اجهرای وظهایف
حرفهای فراهم آورد ( .)Ehrambfian et al. 2010: 1-9رقابت دانشگاهها در عرصههای متنهوع و
متعدد آنها را نیازمند حفظ اعتبار و شهرت ،تولید کارهای پ وهشهی سهطح بهاال ،راضهی نگهه
داشتن دانشجویان و اعضای هیئتعلمی ،و پاسخگویی به نیازهای روبهرشهد جامعهه مهی کنهد
( .)Findlows 2012: 133-173پاسخگویی امروزه یكی از وی گیهای رفتاری مدیران و کارکنهان
با یكدیگر در سازمان ها و بهخصوص دانشهگاه اسهت کهه باعهث پیشهرفت اههداف دانشهگاه
میشود .در حقیقت پاسخگویی یكی از ارکان اصلی مدیریت اسهت کهه تصهویری از عهدالت،
برابری ،اعتماد ،و انصاف را به ذهن متبادر میسازد و میتواند برای بهبود شهرایط و اثربخشهی
مدیریت مورد استفاده قرار گیرد ( .)Momenpoor 2014: 65پاسخگویی متغیری پیچیده است که
سطوح مختلف و پیامدهای مثبت و منفی زیادی دارد ( .)Hochwater et al. 2007: 226-239بهه
دلیل اینكه کارکردهای متداول هر سیستم اجتماعی جوابگویی برای رفتارهای فردی مطلهو و
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نامطلو را ملزم میدارد ( )French et al. 1998پاسخگویی جزء اصلی در محیط کار به شهمار
میآید .پاسخگویی در اصل پاسخگو بودن افراد در قبال تصمیمات و کارهایشان اسهت .بهدون
پاسخگویی افراد قادر خواهند بود که هر آنچه را دوست دارند انجام دهند .نتیجة چنین وضعی
آشو و شكست سازمان خواهد بود ( .)Hal et al. 2009: 381-392پاسخگویی مفهومی پیچیده
است .هر صاحبنظری با توجه به برداشت و تجزیهوتحلیل خود بر جنبهه ههای خاصهی از آن
تأکید میکند .این مفهوم پیچیده و چندالیه است .بهرغم استفادة مكرر از این واژه ،در یك سطح
کلی ادراکی ،تعریف شفاف و قابل توافق از این اصطالح کار سهختی اسهت (مظفهری .)1390
اجرای اثهربخ

سیسهتم مهدیریت پاسهخگویی در آمهوزش عهالی بهه معنهی در نظهر گهرفتن

دانشجویان در مقام مشارکتکنندگان فعال در فرایند آموزشی ،معلمان در جایگاه آموزشدهنده،
مدیر و رهبر و واحد آموزشی در نق

مدل مناب

انسانی پاسخگو به جامعه است ( Alinasandu

 .)et al. 2014: 169-175در این فرایند هویتیابی سازمانی میتواند با انواع گرای های شهغلی،
رفتارها ،و پیامدها از سازمان پشتیبانی کند؛ که با تصمیمگیهری ههای فهردی ،تعههد بهه اههداف
مشتر  ،و تعامل کارکنان ارتباط دارد ( .)Patchen 1970هویت مجموعهای از وی گیهاست که
فرد را از دیگران متمایز میسازد .اما به هر صورت هویت سازمانی با این واقعیت که میتوانهد
به مثابة یك ابزار استرات یك در فرایند دستیابی به هدفها و دیدگاه سازمان استفاده شود مهورد
نظر است (مرادی و موسوی  19 :1387ه  .)24هویههت امههری طبیعههی و ذاتههی و از پههی
موجهود نیسهت؛ بلكهه همواره در معرض ساخته شدن است .این موضوع چندان نیازمند اثبات
نیسهت .اینجاسهت کهه نق ِ عواملِ مؤثر بر ساختنِ هویهت حیهاتی و مههم جلههوه مهیکنههد.
عوامهل و نهادههای مختلفی مانند خانواده ،مدرسه ،وسایل ارتباطی ،و غیره وجود دارد کههه در
ههر مرحلهه ای از زنههدگی فههرد در شههكلگیههری هویههت او تههأثیر بسههزا دارد .جوانههان،
بههههههعكهههههﺲ بزرگسهههاالن که هویت اجتماعی تثبیتشدهای دارند و در شرایط زندگی جا
افتادهاند ،در جستوجهوی هویتانهد و از خوی

و جامعه پرس

میکنند تا از خود و جامعه

تصهور درستی پیدا کنند (مظاهری  39 :1384ه .)49
متخصصان با هویتیابی سازمانی باال نسبت به آنهایی که هویتیابی کمتری دارند نگرش

مدل تأثیر جامعهپذيری سازماني در پاسخگويي و رفتار اخالقي با میانجیگری هويت سازماني ...

233 

مطلو تری بهه شهغل و سهازمان و حرفهة خهود نشهان دادهانهد (.)Lee et al. 2012: 213-226
هویتیابی سازمانی به طور مستقیم میتواند بر رفتار اعضای سازمان تأثیر بگاارد .وقتی یك نفر
از سازمان هویت کسب میکند تصمیماتی اتخاذ میکند که مطابق با اهداف سازمان باشد و بهه
طور خودآگاهانه تالش خود را به سمت اهداف سازمانی و کسهب رضهایت درونهی از طریهق
ادرا حرکت به سوی اهداف مرتبط هدایت میکنهد ( .)Miller et al. 1996: 626-658در ایهن
میان جامعهپایر کردن استادان نق

اساسی در بقای دانشگاهها دارد .جامعهپایری فرایندی است

که در آن افراد ارزشهای سازمانی ،انتظارهای مرتبط با رفتارهای شغلی ،و دان
را برای قبول نق

اجتماعی الزم

ها در سازمان شناسایی میکنند و یاد میگیرنهد (Bigliardi et al. 2006: 424-

 .)441از نظر مورهد ( )1384جامعهپایری سازمانی فراینهدی اسهت کهه از طریهق آن کارکنهان
فرهنگ سازمان خودشان را میآموزند و دان

و معرفت خود را بهه دیگهران منتقهل مهیکننهد

(مورهد  .)1384از نظر تائورمینا جامعهپایری سازمانی به فرایندی گفته میشود که به وسیلة آن
یك فرد در مقام یك عضو وی ة سهازمانی بهه نگهرشهها و رفتهار و دانه

دیگهری نیهاز دارد

( .)Taormina 2009: 650-676تائورمینا جامعهپایری سازمانی را در چهار سهازة تعمهیمیافتهه و
بزرگ دریافت آموزش ،تفاهم ،حمایت کارکنان ،و چشماندازهای آیندة سازمان جای مهیدههد.
دریافت آموزش به این معناست که کارکنان برای دریافت مهارتهای ارائهشده از سوی سازمان
چگونه خود را ارزیابی میکنند .این آموزشها ،در نهادهها ،بهرای تهروی و ارتقهای سهازگاری
کارکنان در سازمانها طراحی و اجرا میشوند .در کنار آموزش ،تفاهم در پی آن است که دریابد
کارکنان عملیات سازمان را چگونه در میکنند .در واق  ،تفاهم فهمِ نق های خود و سازمان
را شامل میشود و بسیار مهم است .زیرا خطاها و اشتباهات کارکنان را درون سهازمان کهاه
میدهد و رضایت و احساس خودکارآمدی باالتر کارکنان را باعهث مهیشهود .سهازة حمایهت
کارکنان در پی آن است که کارکنان همكاری و پشتیبانی اعضهای سهازمان را چگونهه ارزیهابی
میکنند و تعاملهای مثبت و حمایتگرانة همكارانه در درون سازمان را شامل میشود و در آخر
چشماندازهای مثبت و حمایتگرانة همكارانه در درون سازمان را در بهر مهیگیهرد .چشهمانهداز
آیندة سازمان است که به ارزیابی کارکنان از فرصتها و پاداشهای سازمان در آینده میپهردازد
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و شامل ادرا

کارکنان از چشماندازهای شغل خود و پایرش آن در سازمان است ( Taormina

.)2009: 650-676
از جامعه پایری سازمانی تئهوری ههای دورکهیم ،مهاکﺲ وبهر ،هربهرت میهد ،پارسهونز،
اریكسون ،ادگارد شاین ،و جونز حمایت میکنند.
پیشینة تجربي پژوهش
در اینجا به تعدادی از پ وه های مرتبط با موضوع اشاره میشود.
نادی و مشایخی ( )1396در پ وهشی رابطة بین جامعه پهایری سهازمانی ،رفتهار رهبهری،
هویت سازمانی ،و فرهنگ سازمانی بها رفتهار شههروندی سهازمانی را بهین کارکنهان سهتادی
آموزشوپرورش شهر اصفهان معنادار گزارش کردند .عرفانیان خانزاده و همكاران
نق

()1396

میانجی جامعهپایری سازمانی در رابطة منب کنترل و هویت سازمانی کارکنهان دانشهگاه

فردوسی مشهد را بررسی کردند و به نتای مثبت و معناداری دست یافتنهد .وحیهدینسهب و
همكاران

( )1396ارتباط جهو ّ کهاری اخالقهی بها هویهت سهازمانی کارکنهان و پهی بینهی

پاسخگویی بر مبنای اخالق حرفهای را مثبهت یافتنهد .حسهینزاده و همكهاران

( )1396در

پ وهشی تأثیر ارزشهای فرهنگی ،شایستهساالری ،و جامعه پایری سازمانی بر اخالق کهار را
مثبت و معنادار یافتند .یافته ههای په وه
جامعه پایری سازمانی و اشتیاق شغلی با نقه

بیهدختی و همكهاران

( )1395نشهان داد رابطهة

میهانجی هویهت سهازمانی ،ههم مسهتقیم ههم

غیرمستقیم ،اشتیاق شغلی معلمان را تحت تأثیر قرار مهی دههد .یافتهه ههای په وه

پیهران و

ناستیزایی ( )1395در زمینة رابطة سرمایة فكری و مسئولیتپایری اجتماعی با رفتار اخالقی
اعضای هیئتعلمی دانشگاه سیستان و بلوچستان نشان داد مسئولیتپهایری اجتمهاعی رفتهار
اخالقهی را تبیههین مههیکنههد .مرادیهان و همكههاران

( )1394در پ وهشههی نشههان دادنههد بهین

جامعه پایری سازمانی و هویت سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .در پ وه

نهوابی

( )1390رابطة جامعههپهایری بهر هویهت سهازمانی مثبهت و معنهادار بهود .در په وه

اه 1و

همكاران

( )2019تمرین ارزشهای اصلی با رهبری آکادمیك و تعامل کاری مثبت گهزارش
1. Oh
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شد .در پ وه

یان 1و همكاران

( )2017رابطة جامعهپایری سازمانی و هویت همبسهتگی

2

مثبت و معنادار بود .برایمر و همكاران

( )2015در پ وه

خود به نتای مثبت و معناداری

در بررسی مسئولیت اجتماعی و شناسایی سازمانی کارکنان دست یافتند.
جی 3و همكهاران

( )2012در په وه

خهود ارتبهاط معنهاداری بهین جامعهه پهایری

سازمانی و هویت سازمانی گزارش کردند.
پلومن 4و همكاران

( )2011در پ وه

خود با عنوان «شناسایی ارزیابی اثهربخ

بهرای

یك سیستم پاسخگویی ایالتی» نشان دادند که تفاوت گستردهای میهان ایالهت هها در چگهونگی
تعیین اثربخشی مدارس در سیستم پاسخگویشان وجود دارد .ریچارد )2011( 5در پ وه

خود

تحت عنوان «سازوکارهای پاسخگویی در سیستم های چندپردیسة آموزش عالی» ،با اسهتفاده از
یك روششناسی پ وه

ترکیبی کمّی و کیفی ،به تبیین و ارزیابی سازوکارهای پاسخگویی در

محیط تبادل میان رهبران آموزش عالی ایالت و رهبران مؤسسات پرداختنهد و بهه نتهای مثبتهی
دست یافتند .با توجه به آنچه بیان شد الگهوی مفههومی و نظهری ارتبهاط بهین جامعهه پهایری
سازمانی با پیامدهای پاسخگویی و رفتار اخالقی با نق

میانجی هویت سازمانی تدوین شد.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

1. Yan
2. Brammer
3. Ge
4. Plowman
5. Rothchild
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مبتنی بر مدلِ ارائهشده در شكل  ،1سؤال اصلی پ وه
سازمانی بر پاسخگویی و رفتار اخالقی با نق
فرضیههای این پ وه

حاضر این بود که آیا جامعهپایری

میانجی هویت سازمانی تأثیر دارد؟

عبارت بود از:

 .1جامعهپایری سازمانی بر پاسخگویی با نق

میانجی هویت سازمانی تأثیر دارد.

 .2جامعهپایری سازمانی بر رفتار اخالقی با نق

میانجی هویت سازمانی تأثیر دارد.

 .3جامعهپایری سازمانی بر رفتار اخالقی و پاسخگویی تأثیر دارد.
 .4هویت سازمانی بر پاسخگویی و رفتار اخالقی تأثیر دارد.
روششناسي پژوهش
هدف از پ وه

حاضر تعیین روابط علّی میان جامعهه پهایری سهازمانی بها پاسهخگویی و

رفتار اخالقی اعضای هیئت علمی با نق
بود .بنابراین ،پ وه

میانجی هویت سازمانی در قالهب مهدل مفههومی

حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظهر نحهوة گهردآوری اطالعهات

توصیفی از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلیابی معهادالت سهاختاری 1بهود.
جامعة آماری پ وه

استادان تماموقت دانشگاههای آزاد اسالمی اسهتان آذربایجهان غربهی

بودند که در سیزده واحد دانشگاهی در مجموع  695نفر عضو هیئهت علمهی بودنهد .روش
نمونهگیری طبقهای نسبتی بود و حجم نمونهة په وه
مورگان  263نفر انتخا
تحقیق از فی

بها اسهتفاده از جهدول کرجسهی و

شد .در تحقیق حاضر بهرای جمه آوری مبهانی نظهری و پیشهینة

تحقیق و بهرای جمه آوری دادههها جههت آزمهون فرضهیهههای تحقیهق از

پرسشنامه استفاده شد.
در مجموع چهار پرسشنامه اطالعات الزم را برای مدل جم آوری کردند که عبارتاند از:
ه پرسشنامة جامعهپایری سازمانی تائورمینا ()2005با طیف پن گزینه لیكرتی که بیست
گویه و چهار مؤلفه دارد :آموزش ،تفاهم ،حمایت همكارانه ،چشمانداز آینده؛ و در طیف 5
لیكرتی تدوین شده است .این پرسشنامه را نادی و همكاران

( )1388ترجمه و اعتباریابی

کردهاند و پایایی آن را  90درصد گزارش دادهاند.
1. Structural Equation Modeling
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ه پرسشنامة هویت سازمانی آشفورث و مائل ( )1989با طیف پهن گزینهه لیكرتهی کهه
شامل ش

گویه است و در  5گزینهای لیكرتی تدوین شده است .پایایی این پرسشهنامه در

پ وه های داخلی  87درصد به دست آمده است.
ه پرسشنامة رفتار اخالقی سوانسون و هیل با طیف پهن گزینهه لیكرتهی کهه در قالهب
نوزده گویه و در طیف  5گزینهای لیكرتی طراحی شده است .نویسنده روایی پرسشهنامه را
مطلو

و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ  90درصد معرفی کرده است.

ه پرسشنامة پاسخگویی هاچوارتر و همكاران

( )2005با طیف پن گزینه لیكرتی کهه

شامل هشت گویه است و بر اساس مقیاس پن درجهای لیكرت پاسخ داده میشود .روایهی
و پایایی خارجی این پرسشنامه را هال و فریﺲ ( )2010در حد  91درصد گزارش داده اند.
در پ وه های داخلی هم همسانی درونی این پرسشنامه برای کل مقیهاس  70درصهد بهه
دست آمده است.
به منظور بررسی روایی پرسشنامهها ،بهرغم استاندارد بودن و به منظور رف ابهامهات و
همسانسازی فرهنگی به صورت روایی محتوایی و سازهای تعیین شده است؛ بدین ترتیهب
که پرسشنامههای تحقیق در اختیار تعدادی از استادان دانشگاه قرار گرفت و از آنان خواسته
شد پﺲ از مطالعه نظر خود را دربارة روایهی پرسشهنامه اعهالم کننهد .پهﺲ از جمه آوری
اظهارنظرهای اعالمشده ،روایی محتوایی پرسشنامهها تأیید شد .در مرحلة بعهد ،بهه منظهور
بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار  PLS3اسهتفاده شهد .نتهای تحلیهل
عاملی تأییدی نشان دهندة تأیید روایی سازهای پرسشنامههای استفادهشده است .مقهدار بهار
عاملی همة گویههای پرسشنامه ها باالتر از  0/3و مقدار تی متناظر آنها باالتر از  1/97بهود
که تأیید روایی سازهای پرسشنامهها را نشان میدهد.
به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .پایایی اولیه در
مرحلة مقدماتی روی چهل نفر انتخا

و اجرا شد .پایایی آلفهای کرونبهاخ پاسهخگویی 89

درصد ،رفتار اخالقی  88درصد ،هویت  90درصد ،و جامعهپایری سازمانی  87درصهد بهه
دست آمد و پایایی نهایی هم به ترتیب  87درصد و  86درصد و  88درصد و  86درصد به
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دست آمد .نتای نشان داد مدل پ وه

از برازش خوبی برخوردار است که مناسهب بهودن

پایایی پرسشنامههای تحقیق را به لحاظ آماری نشان میدهد.
يافتهها
برای تعیین متغیرههای په وه

از آمهار توصهیفی میهانگین ،انحهراف اسهتاندارد ،مهاتریﺲ
استفاده شد.

همبستگی بین متغیرها و از آمار استنباطی برای تحلیل فرضیههای پ وه

بر اساس جدول  1مشخص شد بیشترین میانگین ( )3/69مربوط به رفتار اخالقی است
و کمترین میانگین ( )3/65مربوط به متغیر جامعهپایری سازمانی.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرها

متغیر

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

جامعهپایری سازمانی

263

3/65

0/68

1

4/95

هویت سازمانی

263

3/66

0/74

1/40

4/91

پاسخگویی

263

3/68

0/65

1/20

4/63

رفتار اخالقی

263

3/69

0/60

1

4/96

ماتريس همبستگي متغیرها

نتای ماتریﺲ همبستگی متغیرها نشان میدهد بین متغیرها همبسهتگی مثبهت و معنهادار در
سطح  0/01وجود دارد .بر اساس جدول  2بیشترین همبستگی بین جامعهپایری سازمانی با
هویت سازمانی و کمترین همبستگی بین جامعهپایری سازمانی با پاسخگویی بود.
جدول  .2ماتریس همبستگی متغیرها

عامل

1

جامعهپایری سازمانی

1

هویت سازمانی

070

1

رفتار اخالقی

064

.64

1

پاسخگویی

031

.67

062

** همبستگی در سطح  0/01معنادار است.

2

3

4

1
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در این تحقیق ،با توجه به مدل مفهومی تحقیق ،مدل تحقیق با استفاده از الگوریتم

PLS

ارزیابی شد .پﺲ از اطمینان از تأیید مدلهای اندازهگیری ،نتای مربوط به ضرایب مسهیر و
مقدار  tهر یك در جدول  3درج شد.

شکل  .2خروجی مدل در حالت ضرایب استاندارد

شکل  .3خروجی مدل در حالت معناداری
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جدول  .3ضرایب مسیر و مقدار  tمتناظر با هر مسیر

مسیر

جامعهپایری سازمانی ← هویت سازمانی

ضریب مسیر

مقدار t

نتیجه

0/47

7/14

تأیید

0/30

3/72

تأیید

0/40

6/48

تأیید

0/36

5/02

تأیید

0/40

5/62

تأیید

0/26

6/45

تأیید

0/30

7/53

تأیید

جامعهپایری سازمانی ← پاسخگویی

جامعهپایری سازمانی ← رفتار اخالقی
هویت سازمانی ← پاسخگویی

هویت سازمانی ← رفتار اخالقی

جامعهپایری سازمانی × هویت سازمانی ← پاسخگویی

جامعهپایری سازمانی × هویت سازمانی ← رفتار اخالقی

مقدار آمارة  tهمانگونه که در جدول  3آمده است برای همة ضرایب مسهیر بیشهتر از 1/96
است که نشاندهندة معناداری ضرایب مسیر است .بنابراین فرضیههای تحقیق تأییهد مهیشهوند.
نتای جدول نشان میدهد تأثیر جامعهپهایری سهازمانی بهر هویهت سهازمانی  47درصهد ،تهأثیر
جامعهپایری سازمانی بر پاسخگویی  30درصد ،تأثیر جامعهپایری سهازمانی بهر رفتهار اخالقهی
 0/40درصد ،تأثیر هویت سازمانی بر پاسخگویی  36درصهد ،تهأثیر هویهت سهازمانی بهر رفتهار
اخالقی  0/40درصد ،تأثیر جامعهپایری سازمانی بر رفتار اخالقی از طریق هویت سازمانی 0/26
درصد و تأثیر جامعهپایری سازمانی بر پاسخگویی از طریق هویت سازمانی  0/30درصد است.
برازش مدل

در معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  smart pls3شاخصهای برازش مدل عبارتاند
از( SRMR :ریشة استانداردشدة میانگین مجاور باقیمانهدههها)( NIF ،شهاخص نهرمشهدة
برازش)( RMS ،ریشة میانگین مجاورات) .با توجه به جدول  4مقایسة مقهادیر مطلهو
مقادیر مشاهدهشده نشان میدهد مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است.
جدول  .4شاخصهای برازش کلی مدل آزمونشده

شاخص برازش

مقدار مطلوب

مقدار مشاهدهشده

نتیجة برازش

SRMR

کمتر از 0/08

0/03

مناسب

NIF

بیشتر از0/90

0/96

مناسب

RMS

نزدیك به صفر

0/65

مناسب

0/01

مناسب

0/01

مناسب

d-G
d- ULS

> %95
> %95

و
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بحث و نتیجه
این پ وه
نق

با هدف بررسی تأثیر جامعه پایری سازمانی بر پاسخگویی و رفتار اخالقهی بها

میانجی هویت سازمانی میان اعضای هیئهت علمهی واحهدهای دانشهگاه آزاد اسهالمی

استان آذربایجان غربی انجام گرفت .برای نیل به هدف و با توجه به پیشینة تجربی و نظری
مدل مفهومی پیشنهاد شد و با استفاده از تحلیهل مسهیر بها  smart pls3مهورد آزمهون قهرار
گرفت .نتای بهدستآمده ضمن تأیید مدل مفهومی په وه

نشهان داد کهه همهة ضهرایب

مسیر بیشتر از  1/96هستند و این نشاندهندة معنهاداری ضهرایب مسهیر اسهت .بهر اسهاس
یافتهها ،مدل پ وه

از برازش خوبی برخوردار است و همهة فرضهیهههای تحقیهق تأییهد

شدند .این مدل قبالً در پ وهشی ارائه نشده است .پﺲ منحصربهفرد و مربوط بهه په وه
حاضر است .یافته های پ وه

نشان داد که جامعه پایری سازمانی بها میهانجیگری هویهت

سازمانی میتواند بر پاسخگویی و رفتار اخالقی تأثیر غیرمستقیم و معنادار بگاارد .بنابراین،
نق

میانجی هویت سازمانی در این رابطه تأیید میشود .تجزیهوتحلیل مهدل نشهان داد بها

وجود مولفه های جامعهپهایری سهازمانی بها چشهمانهداز مشهتر و آمهوزش و تفهاهم و
همكاری میتوان زمینههای پاسهخگویی ،رفتهار اخالقهی ،و هویهتیهابی را میهان اعضهای
هیئهتعلمهی ایجهاد کهرد و توسهعه داد .در رابطهه بها فرضهیة اول ،یافتهههها نشهان دادنهد
جامعه پایری سازمانی با نق

میانجی هویت سازمانی بر پاسخگویی تأثیر مثبهت و معنهادار

میگاارد که این یافته با نتای یافتههای یهان 1و همكهاران
همكاران

( ،)1396امهینبیهدختی و همكهاران

( ،)2017عرفانیهان خهانزاده و

( ،)1395و جهی 2و همكهاران

()2012

هم سوست .در واق  ،میتوان گفت جامعه پایری سازمانی میتواند به استادان کمك کند تها
از طریق عضهویت در دانشهگاه هویهت سهازمانی خهود را بهبهود بخشهند .در ایهن فراینهد
جامعهپایری سازمانی عاملی است که بها آدا

و رسهوم ،ارزشهها و هنجارهها ،و اههداف

دانشگاه به منزلة هویت سازمانی به استادان منتقل میشهود ( .)Ge et al 2012اگهر اسهتادان
اهداف دانشگاه را همانند اهداف خود تلقی کنند ،هویتیابی سازمانی اتفاق میافتد و ایهن
1. Yan
2. Ge
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هویتیابی سازمانی به آنان کمك میکند تا آزادانه و با فراغ بال با دانشگاه همكاری کنند و
برای دستیابی دانشگاه بهه موفقیهت وفهادار باشهند و تهالش مضهاعف کننهد .هویهتیهابی
درونیشده آنان را برمیانگیزد که رفتار اخالقی مناسبی داشته باشند و با آرام

درونهی بهه

پاسخگویی اربا رجوع همت گمارند.
یافته های پ وه

در ارتباط با فرضیة دوم نشان داد که جامعه پایری سازمانی بها نقه

میانجی هویت سازمانی بر رفتار اخالقی تهأثیر مثبهت و معنهادار مهیگهاارد .ایهن یافتهه بها
یافته های نادی و مشایخی ( ،)1396حسینیزاده و همكاران
( ،)1395و نادی و همكاران

( ،)1396پیران و ناستیزایهی

( )1393همخوانی دارد .بنابراین ،میتوان گفت هویتیابی و

رفتار اخالقی استادان ضرورت اساسی دانشگاه در قرن  21است .طبق نظریة میلهر ()1996
هویتیابی سازمانی به طور مستقیم میتواند بر رفتار اعضای سازمان تهأثیر بگهاارد .وقتهی
یك نفر از سازمان هویت کسب میکند تصمیماتی اتخاذ میکند که مطابق با اهداف سازمان
باشد و به طور خودآگاه تالش خود را به سمت اهداف سازمانی و کسب رضهایت درونهی
از طریق ادرا در حرکت به سوی اهداف مرتبط هدایت میکند (.)Miller et al. 1996
یافته های پ وه

در رابطه با فرضیة سوم نشان داد رابطهة جامعهه پهایری سهازمانی بها

پاسخگویی و رفتار اخالقی مثبت و معنادار است .ایهن یافتهه بها یافتهه ههای حسهینزاده و
همكاران

( ،)1396پیران و ناستیزایی ( ،)1395و پلومن 1و همكاران

( )2011همخوانی

دارد .در تبیین نتای میتوان گفت اگر مؤلفه های جامعه پایری سازمانی در دانشگاه بهخوبی
اجرا شود ،رفتار اخالقی و پاسخگویی اعضای هیئت علمی را بهبهود مهی بخشهد .در نتیجهه
رضایت دانشجویان را به همراه خواهد داشت.
یافته های پ وه

در رابطهه بها فرضهیة چههارم نشهان داد رابطهة هویهت سهازمانی بها

پاسخگویی و رفتار اخالقی مثبت و معنادار است .این یافته با یافتهه ههای وحیهدینسهب و
همكاران

( ،)1396ریچهارد ،)2011( 2و پلهومن 3و همكهاران

( )2011همخهوانی دارد.
1. Plowman
2. Rothchild
3. Plowman
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میتوان گفت هویت سازمانی سبب انسجام و تعلق استادان به دانشگاه میشهود و آن هها از
عضویت در آن احساس افتخار و رضایت میکنند که باعث پاسخگویی و رفتار اخالقی در
آنان میشود .زمانی که استادان از هویت باالیی برخوردار باشند برای دستیابی به اههداف و
موفقیت تالش بیشتری خواهند کرد که به رفتار اخالقی باال منجر خواهد شد و پاسخگویی
مناسبی خواهند داشت .در نهایت میتوان گفت مدیران دانشگاه باید برای رسیدن به اهداف
راهبردی دانشگاه تالش کنند.
نتای نشان داد رابطة جامعه پایری سازمانی با هویت سهازمانی ناگسسهتنی اسهت .اگهر
اینها در دانشگاه رعایت شوند ،میتوان پاسخگویی و رفتار اخالقی مناسب و مورد انتظهار
را مشاهده کرد .استادانی که بهدرستی مؤلفه های جامعه پایری سهازمانی را رعایهت کننهد و
احساس باالیی از هویتیابی سازمانی داشته باشند رفتار اخالقی مناسبتری از خود بهروز
میدهند و پاسخگوی نیازهای دانشجویان و دانشگاه و جامعه خواهنهد بهود .ایهن په وه
نهتنها به در فعلی از جامعه پایری سازمانی ،پاسخگویی ،رفتار اخالقی ،و هویت سازمانی
کمك میکند بلكه به افزای
پ وه

دان

در زمینة متغیرهای پ وه

نیز میافزاید.

حاضر با محدودیتهایی مواجه بود که از آنها میتوان بهه چنهد مهورد اشهاره

کرد .جامعة آماری این پ وه

شامل استادان تماموقت دانشهگاهههای آزاد اسهالمی اسهتان

آذربایجان غربی بودند .بنابراین ،در تعمیم نتای به اعضای هیئهتعلمهی سهایر دانشهگاههها
رعایت جانب احتیاط ضروری است .در این په وه  ،سهایر عوامهل ماننهد شهاخص ههای
اجتماعی ،فرهنگی ،امكانات مالی ،و  ...بررسی نشد .یكی دیگر از محدودیتهای په وه
پرسشنامة بستة پاسخ بود که همة دیدگاه ها را نمیتوان جم آوری کرد .بنابراین ،در تفسهیر
و تعمیم نتای باید توجه الزم و کافی

بشود.

با وجود محدودیت های یادشده ،برخهی موضهوعات در چههارچو

ایهن مقالهه بهرای

تحقیقات آتی قابل شناسایی است .پیشهنهادهایی کهه در پهی مهیآیهد مهیتوانهد بهر غنهای
تحقیقات بعدی در این زمینه بیفزاید .بهتر است دربهارة رابطهة جامعههپهایری سهازمانی بها
متغیرهای یادشده ،با استفاده از ابزارهای دیگر ،پ وه های بیشتری صورت گیهرد و نقه
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دیگر متغیرهای تعدیلگر و میانجی احتمالی بررسی شود .دانشگاه باید روی جامعهه پهایری
سازمانی کار کند و برنامههای مدون و دورههای مناسب برای جامعههپهایر کهردن اسهتادان
تدار ببیند .با ایجاد محیط مبتنی بر هویتیابی و در نتیجه ایجهاد احسهاس مههم بهودن و
در اهمیت حرفة استادی احساس تعلق بیشتر در استادان ایجاد شود .مدیریت دانشگاه ها،
به منزلة مهمترین عامل تغییر ،پاسخگویی و رفتار اخالقی استادان را به مثابة یهك اولویهت
راهبردی در نظر بگیرد و به نیازهای واقعی اسهتادان توجهه داشهته باشهد و متناسهب بها آن
دورههای ارتقای پاسخگویی و رفتار اخالقی را فراهم آورد.
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و توسعه ،ش  ،14صص  66ه .80
صبوری ،منوچهر ( .)1381جامعهشناسی سازمانها ،چ  ،3تهران ،شبتا .
عرفانیان خانزاده ،حمید؛ مسعود طاهری الری؛ مسعود حكیمی (« .)1396بررسی نق

میانجی

جامعهپایری سازمانی در رابطة منب کنترل و هویت سهازمانی کارکنهان دانشهگاه فردوسهی
مشهد» ،پ وه نامة تحول ،ش  ،17صص  96ه .114
قراملكی ،احدفرامرز ( .)1385اخالق حرفهای ،قم ،مجنون
محبزادگان ،یوسف؛ محمدحسن پرداختچی؛ محمد قهرمانی؛ مقصود فراسهتخهواه (.)1395

«اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیئتعلمهی دانشهگاهههای شههر تههران» ،آمهوزش و
توسعة مناب انسانی ،س  ،3ش  ،10صص  73ه .94
مرادی ،مرتضی؛ ساناز روستایی (« .)1394بررسی اثر جامعههپهایری بهر جهوّ اخالقهی ،تعههد،
هویت ،و رفتار شهروندی سازمانی» ،مدیریت تحول ،)2( 7 ،صص  129ه .154
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مرادی ،مسعود؛ بهار موسوی حجازی (« .)1387نق

طراحان در روند خلق هویت سهازمانی»،

تدبیر ،ش  ،194صص  19ه .24
مرادیان ،سید علی؛ بهمن باینگانی؛ اصغر محمدیفهاتح (« .)1394بررسهی رابطهة بهین هویهت
سازمانی جامعه پایری کارکنان و رفتار سازمانی» ،کنفهرانﺲ ملهی علهوم مهدیریت نهوین و
برنامهریزی پایدار ایران ،قم ،مرکز تحقیقات اسالمی سروش.
مطهری ،مرتضی ( .)1387تعلیم و تربیت در اسالم ،تهران ،الزهرا.
مظاهری سیف ،حمیدرضا (« .)1384انقال

اسالمی و نسل سوم» ،معرفت ،ش  ،98صهص 39

ه .49
مظفری ،گشتاسب (« .)1390طراحی و اعتباریهابی الگهوی پاسهخگویی دانشهگاه هها در مقابهل
ذینفعان» ،پایان نامة دکتری رشتة مدیریت آمهوزش عهالی ،دانشهكدة روانشناسهی و علهوم
تربیتی دانشگاه شهید بهشتی ،ش .924
مورهد ،گرنیتین ( .)1384رفتار سازمانی ،مترجم :سید مهدی الوانی و غالمرضها معمهارزاده ،چ

 ،9تهران ،مروارید.
نادی ،محمدعلی؛ رضا ابهراهیمزاده؛ زههره مشهایخی (« .)1396الگهوی سهاختاری رابطهة بهین
جامعه پایری سازمانی و هویت سازمانی با رفتار شهروندی بین کارکنان سهتادی آمهوزشو
پرورش شهر اصفهان» ،نوآوری مدیریت آموزشی ،س  ،8ش  ،4صص  37ه .50
نعمتی ،محمدعلی؛ ههدی السهادات محسهنی ( .)1389اخهالق در آمهوزش عهالی ،پ وهشهكدة
تحقیقات استرات یك ،صص  14ه .26
نوابی ،ارمغان (« .)1390تحلیل رابطة روشهای جامعهپایری سهازمانی و هویهت سهازمانی در
شهرداری اصفهان» ،پایاننامة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.
الوانی ،سید مهدی (« .)1383اخالقیات مدیریت» ،مطالعات مدیریت ،ش .9
وحیدینسب ،حسن؛ بهناز مهاجران؛ علیرضا قلعهای؛ حسن قالونهدی (« .)1396ارتبهاط جهوّ
کاری اخالقی با هویت سازمانی کارکنان» ،اخالق در علوم و فناوری ،س  ،12ش  ،4صص
 165ه .174
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